
 

વડોદરા મહાનગરપા લકા 
 

(1) www.vmcegov.com વડોદરા મહાનગર પા લકાના સે લ ટોર ારા નીચે દશાવેલ કામોના ઇ રાદાર પાસેથી  

મહોરબધં  ભાવપ  ર .પો ટ/ પીડ પો ટ થી મગંાવવામા આવે છે. 

દા  રકમ 

  

બાનાની રકમ  ટ ડર  . ટ ડર િવતરણની 

છે લી તાર ખ

ટ ડર વીકારવાની 

છે લી તાર ખ 

વ  ુમા હિત 

1. કામ  ુનામ:- વાિષક ઇ રાથી ુ ા ઝા ુ/ પસ સ લાય કરવા  ુકામ. 

૧૪૭૬૦૦૦/- ૨૯૫૨૦/- ૧૦૦૦/- ૧૬-૧૧-૧૯ ૧૯-૧૧-૧૯ સે લ ટોર

          2.  કામ  ુનામ:- વાિષક ઇ રાથી SFRC manhole cover સ લાય કરવા  ુકામ. 

૯૧૪૧૦૦૦/- ૧૮૨૮૨૦/- ૩૦૦૦/- ૧૬-૧૧-૧૯ ૧૯-૧૧-૧૯ સે લ ટોર

   ન ધ- સદર હરાત  ુ ી વોલી કશ બીડ તથા ાઇઝબીડ વેબ સાઇટ www.nprocure.com પર તા. ૧૧-૧૧-૧૯ ધુીમા      

િસ ધ થશે. (1) ઇ રાદાર ઇ-ટ ડર પ ધિતથી વેબ સાઇટ www.nprocure.com પરથી ટ ડર ભર  એક નકલ (હાડ કોપી) ત 

ી બુીડ તથા ડ .ડ ., ર ટર એડ  પો ટ/ પીડ પો ટથી કાયપાલક ઇજનેર ી ની કચેર  (સે લ ટોર), થમ મજલે , વડોદરા 

મહાનગર પા લકા, અ ર રસીડ સી, અ રચોક, , વડોદરા. ના સરનામ ેતા. ૧૯-૧૧-૧૯ ના બપોર 4.00 સમય પહલા મોકલી 

આપવાના રહશે. ફઝીકલ બીડ તથા ઓનલાઇન બીડ બનેં બીડ ભરવા જ ર  છે તે િસવાય આવેલ ભાવપ  ા  રાખવામા આવશે 

ન હ. (2) સદર હરાત તથા કામના ટ ડર ઉપર જણાવેલ વેબ સાઇટ પરથી પણ જોઇ શકાશે. (3) કોઇપણ ભાવપ  મં ુર/નામં ુર 

કરવાની અબાિધત સ ા િુનિસપલ કિમ નર ીને રહશે.  

પી.આર.ઓ ન.ં      /૧૯-૨૦                                                                      કાયપાલક ઇજનેર ( ટોર) 

Tender 

P.R.O 

No. 

Department Details Tender 

issue start 

date 

Tender 

issue last 

date 

Last date for 

receipt of 

Tender 

Document by 

post 

 Central Store Purchase of brooms on annual 

rate contract basis 

11-11-19 16-11-19 19-11-19 

 Central Store Purchase of SFRC manhole 

cover and storm water gratings 

on annual rate contract basis. 

11-11-19 16-11-19 19-11-19 

 

    િત,  

    જન સપંક અિધકાર ી, 

                    ઉપરો ત હરાત દિનક વતમાન પ મા િસ ધ કરવા િવનિંત છે. 

   

કાયપાલક ઇજનેર ( ટોસ) 
 

 

 

 


